
 1 
 

                                                                                            

ПЕРЕЛІК 

РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ  НА  7 СЕСІЇ 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

8  СКЛИКАННЯ   

      

 

                                              10 позачергова сесія  6  скликання 

7  сесія  8  скликання 

11 березня 2021  року 

1-7-8/288               Про  внесення змін  до Регламенту Погребищенської  міської ради 8 

скликання, доповнень у  додаток 2 до Регламенту Погребищенської  

міської ради 8 скликання, затверджених  рішенням 1 сесії 

Погребищенської міської ради 8 скликання від 27.11.2020 року №3 

2-7-8/289 Про план роботи Погребищенської міської ради на 2021рік 

3-7-8/290 Про прийняття звернення до Міністра внурішніх справ України 

Авакова А.Б. 

4-7-8/291 Про затвердження Статуту Погребищенської територіальної громади 

5-7-8/292 Про затвердження структури і загальної чисельності штатів виконавчих 

органів Погребищенської міської ради, у новій редакції 

6-7-8/293 Про виконання бюджету Адамівської сільської ради за 2020 рік 

7-7-8/294 Про виконання бюджету Андрушівської сільської ради за 2020 рік 

8-7-8/295 Про виконання бюджету Бабинецької сільської ради за 2020 рік 

9-7-8/296 Про виконання бюджету Білашківської сільської ради за 2020 рік 

10-7-8/297 Про виконання бюджету Борщагівської сільської ради за 2020 рік 

11-7-8/298 Про виконання бюджету Гопчицької сільської ради за 2020 рік 

12-7-8/299 Про виконання бюджету Дзюньківської сільської ради за 2020 рік 

13-7-8/300 Про виконання бюджету Довгалівської сільської ради за 2020 рік 

14-7-8/301 Про виконання бюджету Збаржівської сільської ради за 2020 рік 

15-7-8/302 Про виконання бюджету Левківської сільської ради за 2020 рік 

16-7-8/303 Про виконання бюджету Мончинської сільської ради за 2020 рік 

17-7-8/304 Про виконання бюджету Морозівської сільської ради за 2020 рік 

18-7-8/305 Про виконання бюджету Надроссянської сільської ради за 2020 рік 

19-7-8/306 Про виконання бюджету Новофастівської сільської ради за 2020 рік 

20-7-8/307 Про виконання бюджету Очеретнянської сільської ради за 2020 рік 

21-7-8/308 Про виконання бюджету Павлівської сільської ради за 2020 рік 

22-7-8/309 Про виконання бюджету Педосівської сільської ради за 2020 рік 

23-7-8/310 Про виконання бюджету Плисківської сільської ради за 2020 рік 

24-7-8/311 Про виконання бюджету Розкопанської сільської ради за 2020 рік 

25-7-8/312 Про виконання бюджету Саражинецької сільської ради за 2020 рік 

26-7-8/313 Про виконання бюджету Сніжнянської сільської ради за 2020 рік 

27-7-8/314 Про виконання бюджету Спичинецької сільської ради за 2020 рік 

28-7-8/315 Про виконання бюджету Станилівської сільської ради за 2020 рік 

29-7-8/316 Про виконання бюджету Старостинецької сільської ради за 2020 рік 

30-7-8/317 Про виконання бюджету Черемошненської сільської ради за 2020 рік 

31-7-8/318 Про виконання бюджету Ширмівської сільської ради за 2020 рік 

32-7-8/319 Про виконання бюджету Погребищенської міської ради за 2020 рік 
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33-7-8/320 Про внесення змін до бюджету Погребищенської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

34-7-8/321 Про затвердження Положення  про цільовий фонд Погребищенської 

міської територіальної громади 

35-7-8/322 Про затвердження Статуту  комунального підприємства 

“Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області 

36-7-8/323 Про створення комунальної установи «Центр соціальних служб 

Погребищенської міської ради» 

37-7-8/324 Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального 

захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на 

2021 рік 

38-7-8/325 Про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу 

Погребищенського міського будинку культури № 1 Погребищенської 

міської ради Вінницького району Вінницької області у новій редакції 

39-7-8/326 Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм у Погребищенській територіальній громаді 

40-7-8/327 Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Погребищенської  

міської територіальної громади на 2021 рік 

41-7-8/328 Про затвердження Програми благоустрою території Погребищенської 

територіальної громади на 2021 рік 

42-7-8/329 Про затвердження Статуту  комунального підприємства 

“Погребищекомунсервіс” Погребищенської міської ради Вінницької 

області у новій редакції 

43-7-8/330 Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

“Погребищеводоканал” Погребищенської міської ради Вінницької 

області у новій редакції 

44-7-8/331 Про зміну назви та затвердження Статуту  комунального підприємства 

“Погребищенський Райдімпроект” у новій редакції 

45-7-8/332 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Погребищенської міської ради Вінницької області на 2021 

рік 

46-7-8/333 Про Програму забезпечення поховання безрідних та невстановлених 

померлих осіб Погребищенської міської територіальної громади на 

2021 рік 

47-7-8/334 Про визнання таким, що втратило юридичну силу, рішення 6 сесії 

міської ради  8 скликання від 21.01.2021 року №281«Про затвердження 

на посаду старости Сніжнянського старостинського округу» 

48-7-8/335 Про  визначення постійної комісії міської ради  8 скликання, 

відповідальної за здійснення контролю щодо дотримання  вимог ст.59-1 

Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні », Закону 

України «Про запобігання корупції» депутатами міської ради , її 

головою, секретарем, в частині запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів,  про внесення змін до регламенту міської ради 8 скликання та 

Положення про комісії Погребищенської міської ради 8 скликання 

49-7-8/336 Про затвердження Положення про відділ з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Погребищенської міської ради 

50-7-8/337 Про Комплексну оборонно-правоохоронну програму Погребищенської  
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міської територіальної громади  на  2021-2025 роки 

51-7-8/338 Про клопотання перед Міністерством внутрішніх справ України щодо 

безоплатної передачі з державної  до комунальної власності  

Погребищенської територіальної громади окремого індивідуального 

визначеного майна, яке перебуває на балансі Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області 

52-7-8/339 Про затвердження тарифів на надання платних соціальних послуг 

відділеннями “Догляд вдома”,  Стаціонарний догляд” комунальної 

установи “Погребищенський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)” Погребищенської міської 

ради Вінницького району Вінницької області на 2021 фінансовий рік 

53-7-8/340 Про затвердження змін до Статуту  комунальної установи 

“Погребищенський інклюзивно-ресурсний центр” Погребищенської 

міської ради Вінницького району Вінницької област 

54-7-8/341 Про затвердження Статуту Комунальної установи “Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників”  Погребищенської  міської ради 

Вінницького району  Вінницької області в новій редакції 

55-7-8/342 Про  програму підтримки сім’ї та  забезпечення прав дітей 

Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

56-7-8/343 Про затвердження Програми поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності 

Погребищенської міської територіальної громади, матеріально-

технічного забезпечення ДПРЧ-26(м. Погребище Вінницького району) 

ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 2021-2025 роки 

57-7-8/344 Про результати розгляду депутатського запиту Никитюка В.О. 

58-7-8/345 Про затвердження Положення  про відділ регулювання земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища Погребищенської 

міської ради 

59-7-8/346 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр.Гнатюк І.П.». 

60-7-8/347 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Козак Л.М.» 

61-7-8/348 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Немудрому Д.Ю.» 

62-7-8/349 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Таркані І. І.» 

63-7-8/350 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Шамру  О.О.» 

64-7-8/351 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Андрійчук П.Т.» 

65-7-8/352 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) гр.Бакалюк К.В.» 

66-7-8/353 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Білецькій З.Г.» 

67-7-8/354 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Гнатюк І.П.» 

68-7-8/355 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Гриценку В.А.» 

69-7-8/356 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Дорошенку М.М.» 

70-7-8/357 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Івановій Р.О.» 

71-7-8/358 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Кожану Ю.С.» 

72-7-8/359 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Кучевському М.І.» 

73-7-8/360 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Лісніченко С.В.» 

74-7-8/361 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Маринич А.Л.» 

 

75-7-8/362 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Мельник І.В.» 

76-7-8/363 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Мельник Л.М.» 

77-7-8/364 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Паничук В.М.» 

78-7-8/365 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 
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«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Перебийніс В.В.» 

 

79-7-8/366 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Подюченку І.Д.» 

80-7-8/367 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Поліщук Л.І.» 

81-7-8/368 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Проценку В.І.» 

82-7-8/369 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Сасюк Г.В.» 

83-7-8/370 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Синюченко Ю.Г.» 

84-7-8/371 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) спільної часткової власності по  ½ кожному гр. Синюченку 

М.Г., Синюченку Г.В.» 

85-7-8/372 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) які перебувають  

в користуванні ФГ «Перемога Д» 

86-7-8/373 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Чорній В.Ф.» 

87-7-8/374 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Шаповал К.С.» 

88-7-8/375 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Шевчук Г.Й.» 

89-7-8/376 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Шиманській О. В.» 

90-7-8/377 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  
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землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр.Юнак В.Б.» 

91-7-8/378 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Янчуку П.І.» 

92-7-8/379 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) які перебувають  

в користуванні ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» 

93-7-8/380 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок ТОВ «ТАС АГРО 

ЗАХІД» 

94-7-8/381 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Поліщук Г.С.». 

95-7-8/382 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Станилівка 

Агро» 

96-7-8/383 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» 

97-7-8/384 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Бабенко С.В.». 

98-7-8/385 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Бай В.А.» 

99-7-8/386 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Бассараб Г.С». 

100-7-8/387 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Бассарабу Ю.Ю». 

101-7-8/388 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Бойцуну В.П.» 

102-7-8/389 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Буткевичу В.А.» 

103-7-8/390 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 
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«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Василенку В.П.» 

104-7-8/391 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Величко Л.В.» 

105-7-8/392 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Вовченку Є.А.» 

106-7-8/393 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Гриценку С.А.» 

107-7-8/394 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Дибському В.І.» 

108-7-8/395 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність гр. Дробот І.А.» 

109-7-8/396 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Комарчук Л.М.» 

110-7-8/397 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Корнієнку М.В.» 

111-7-8/398 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Костюку В.П.» 

112-7-8/399 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Кравцю С.П.» 

113-7-8/400 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Кучінському Ю.Б.» 

114-7-8/401 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Лагич Л.І.» 

115-7-8/402 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Лемішевському А.М.» 
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116-7-8/403 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Лисенку М. А.» 

117-7-8/404 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Лісовій Н.І.» 

118-7-8/405 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Ломачуку В.В.» 

119-7-8/406 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Лучко К.І.» 

120-7-8/407 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Максименко О. М.» 

121-7-8/408 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Масловській Л.В.» 

122-7-8/409 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Мельник О.В.» 

123-7-8/410 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Міщуку В.С.» 

124-7-8/411 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Мосійчуку П.І.» 

125-7-8/412 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Музичко О.Г.» 

126-7-8/413 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Нечипоруку А.В.» 

127-7-8/414 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Новіковій Н.В.» 

128-7-8/415 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Павленко К.О.» 
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129-7-8/416 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Перепелиці В.Т.» 

130-7-8/417 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Пожованій Н.В.» 

131-7-8/418 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Рибаку А.М.» 

132-7-8/419 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Рябій Л.О.» 

133-7-8/420 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Серветник М.В.» 

134-7-8/421 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Сурменку В.Г.» 

135-7-8/422 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Фесюку С.М.» 

136-7-8/423 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Фогель С.В.» 

137-7-8/424 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Хамулі О.М.» 

138-7-8/425 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Хлівному С.І.» 

139-7-8/426 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Хміль Н.Р.» 

140-7-8/427 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Цимбалу М.А.» 

141-7-8/428 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Чернюку М.І.» 
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142-7-8/429 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Шевчук Л.Б.» 

143-7-8/430 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Якубенку М.Г.» 

144-7-8/431 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр.Яновцю А.Г.» 

145-7-8/432 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у власність гр. Ясиновенко Н.А.» 

146-7-8/433 Деякі питання продажу права оренди земельних ділянок водного фонду 

на земельних торгах 

147-7-8/434 Деякі питання продажу права оренди земельних ділянок водного фонду 

на земельних торгах 

148-7-8/435 Деякі питання продажу права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення на земельних торгах 

149-7-8/436 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення ФГ «Огородника» 

150-7-8/437 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі 

населеного пункту с.Збаржівка на території Погребищенської міської 

ради»  

151-7-8/438 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі 

населеного пункту с.Обозівка на території Погребищенської міської 

ради» 

152-7-8/439 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі 

населеного пункту с.Травневе на території Погребищенської міської 

ради»  

153-7-8/440 ЗЕМЕЛЬНІ  ПИТАННЯ 

«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі 

населеного пункту с-ще Погребище Перше на території 

Погребищенської міської ради»  

154-7-8/441 Про клопотання перед Вінницькою обласною радою щодо безоплатної 

передачі  будинку,  що знаходиться у м. Погребище, вул. Вінницька, 17  

до комунальної власності Погребищенської міської територіальної 

громади 

 


